ZO WERKT

DE ZORG

De resultaten van het derde jaar Platform Zó werkt de zorg
We waren aanwezig bij, en organiseerden bijeenkomsten met producten van het platform

We publiceerden de nieuwe specials Zó werkt publieke gezondheidszorg en Zó werkt de zorgverzekering
We schreven Zó werkt publieke gezondheidszorg met specialpartners GGD GHOR Nederland en KAMG.
We schreven Zó werkt de zorgverzekering met specialpartners Consumentenbond en Vektis.

Zó werkt de zorgproducten

Bijeenkomsten

We boden nieuwe informatie aan via de Zó werkt de zorg-app
We namen de nieuwe editie van Zó werkt de zorg in Nederland op in de app.
We namen informatie over de ouderenzorg, publieke gezondheidszorg en zorgverzekering op in de app.
Wij namen de Waardenkaart voor de zorg op in de app.
We actualiseerden de informatie over de huisartsenzorg in de app.
We maakten de informatie uit onze app vindbaar via de startpagina voor zorgverleners Arts Portaal.

We overhandigden Zó werkt publieke gezondheidszorg aan staatssecretaris Blokhuis (VWS).
We lanceerden Zó werkt publieke gezondheidszorg en Zó werkt de zorgverzekering op een boekpresentatie.
We gaven een lunchlezing over Zó werkt publieke gezondheidszorg aan ambtenaren van VWS.
We presenteerden Zó werkt publieke gezondheidszorg op het KAMG-congres.
We bemanden een stand en verkochten Zó werkt de ouderenzorg op het ‘Thuis in het verpleeghuis’-congres.
We gaven workshops en gastcolleges over Zó werkt de zorg
We gaven workshops over Zó werkt de zorg in Nederland aan zorgverleners en gemeenteambtenaren.
We gaven workshops over de ouderenzorg aan bestuurders en raden van toezicht van verpleeghuizen.
We gaven workshops over publieke gezondheidszorg en zorgverzekeringen aan gemeenteambtenaren.
We gaven gastcolleges over geldstromen in de publieke gezondheidszorg aan artsen maatschappij en gezondheid.

We verkochten bijna 8.500 boeken en e-books
We verkochten circa 3.100 (digitale) exemplaren van Zó werkt de zorg in Nederland.
We verkochten circa 250 (digitale) exemplaren van Zó werkt de huisartsenzorg.
We verkochten ruim 2.600 (digitale) exemplaren van Zó werkt de ouderenzorg.
We verkochten circa 1.800 (digitale) exemplaren van Zó werkt publieke gezondheidszorg.
We verkochten circa 700 (digitale) exemplaren van Zó werkt de zorgverzekering.
De boeken van Zó werkt de zorg zijn verkrijgbaar in diverse bibliotheken
Bibliotheken namen Zó werkt de publieke gezondheidszorg en Zó werkt de zorgverzekering op in hun collectie.

Hoe voorzag
Platform Zo werkt de
zorg in haar derde jaar
Nederland van heldere en
neutrale informatie over
de zorg?

We werkten voor de verspreiding van de boeken samen met New Book Collective en De Vrije Uitgevers
In 2018 verspreidden we de boeken van het platform samen met New Book Collective.
In 2019 werkten we voor het verspreiden van de boeken samen met De Vrije Uitgevers.

We deelden informatie over het platform via sociale media, nieuwsbrieven, nieuwsberichten en zorgmedia
We verstuurden nieuwsbrieven aan onze achterbannen over de activiteiten en producten van het platform.
We publiceerden nieuwsberichten over de Zó werkt de zorg-app en boeken van het platform.
We deelden informatie over het platform op social media, intranet en kennisplatforms.
We regelden aandacht voor platformproducten in media zoals Medisch contact, Arts en Auto, en de Dokter.
We zetten video en animatie in om aandacht te genereren
We maakten en verspreidden een korte video-impressie van de boekenpresentatie.
We deelden videoquotes waarin platformpartners vertellen waarom ze meedoen met het platform.
We maakten animaties om grote afbeeldingen online uit te leggen.
We ontvingen positieve recensies over onze boeken

Verspreiding

Media

In Medisch Contact en op websites als Bol.com en Managementboek verschenen positieve boekrecensies.

Onze producten worden gebruikt in steeds meer opleidingen
Hbo’s gebruiken onze boeken, zoals de Hogeschool van Amsterdam en de Academie Zorg en Welzijn.
Universiteiten gebruiken onze boeken, zoals het LUMC, Utrecht UMC, Radboudumc en Amsterdam UMC.
Postdoc opleidingen gebruiken, onze boeken, zoals ESHPM, TNO, de RINO-groep en de huisartsenopleiding.
Onze producten worden gebruikt in interne opleidingen van bijvoorbeeld AAG, VvAA, VWS en ZN.
VWS geeft alle nieuwe ambtenaren die op het ministerie komen werken onze complete set e-books.

We verwelkomden twee nieuwe platformpartners

Onderwijs

Platform
ontwikkeling

SBOH trad toe als partner van Platform Zó werkt de zorg.
De Vereniging van Nederlandse gemeenten (VNG) trad toe als partner van Platform Zó werkt de zorg.

De ArgumentenFabriek
Over deze kaart
Deze Informatiekaart geeft een overzicht van de activiteiten van het derde jaar (juni 2018 - juni 2019) van het Platform
Zó werkt de zorg. De ‘we’ op deze kaart zijn de 18 specialpartners die gezamenlijk het platform vormen. Het platform
heeft als doel de samenleving te voorzien van heldere, overzichtelijke en neutrale informatie over de zorg.
Kijk voor meer informatie op www.zowerktdezorg.nl en download de gratis app: app.zwdz.nl.

